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O Programa “VALORIZA-TE” tem como obje�vo promover o contacto com o mundo empresarial. 

Programa de verão para jovens que decorre de 03 a 14 e de 17 a 29 de julho de 2017. Organizado pela

Câmara Municipal de Leiria com o apoio da NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria e da

Associação Comercial e Industrial de Leiria, Batalha e Porto de Mós (ACILIS).

Des�nado a  jovens  com idades  entre os 16  e  os 18  anos, a  4.ª  edição deste programa permite o

contacto com o mundo empresarial, tendo oportunidade de adquirir experiência profissional ao nível de

hábitos de trabalho, par�lha de responsabilidades, empreendedorismo, organização, trabalho em equipa

e assiduidade, entre outros.

Neste  caso,  os  par.cipantes  terão  direito  a  um  voucher  no  valor  de  75  euros  para  aquisição  de

material  escolar/livros  atribuído  pela  empresa/en.dade  que  o  acolhe,  seguro  de  acidentes  de

trabalho da responsabilidade da empresa/en.dade que o acolhe e um cer.ficado de par.cipação

emi.do pelas en.dades parceiras e entregue pela empresa/en.dade.

As inscrições para os jovens decorrem de 01 a 9 de junho, no “site” do Município de Leiria .  (Mais

informações em www.cm-leiria.pt, através do e-mail juventude.educacao@cm-leiria.pt ou pelo telefone

244 839 640, a par�r de 25 de maio.

Calendário do Programa VALORIZA-TE 2017 (1 quinzena/jovem par.cipante):

• De 3 a 14 de julho/2017 (apenas dias úteis, não abrange fins de semana);

• De 17 a 29 de julho/2017 (apenas dias úteis, não abrange fins de semana)

Calendário de ações de seleção e recrutamento:

De 1 a 9 de junho/17 – Aceitam-se inscrições dos jovens para o número de vagas  disponíveis (através de

formulário online em www.cm-leiria.pt).

Até dia 14 de junho/17 -  colocação e informação aos jovens par�cipantes, através de  e.mail  C/C às

empresas/en�dades.

Dia  14  de  junho/17,  14h30  –  Sessão  de  acolhimento  e  esclarecimentos  aos  jovens,  de  caráter

obrigatório, no auditório da NERLEI, em Leiria.

Dia 19 de junho/17 – informação às empresas através do e.mail, sobre o nome dos jovens colocados e

período de trabalho.

A 20 de junho/17 – apresentação dos jovens nas empresas/en�dades para processo de formalização da

par�cipação.


